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Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i GKF d. 10. maj 2022  

Sted: Varmestuen i hal 1 kl.: 19 – 22.  

Tilstede: Carina, Bettina, Lone, Sara, Nanna, Nina 

Afbud fra: Julia, Emilie, Anna (”akut”). 

Dagsorden: Valg af ordstyrer (Lone) og valg af referent (Nina) 

Indledningsvist møde med Dima og Julia: Sparring i forhold til næste sæsons træningsplan. 

Ønsker: Mere istid og senere på dagen (tovholder Sara). 

Skøjteskolen: Løbende start på Skøjteskolen. Undersøges mulighed for et skøjteskolehold mere i 

næste sæson, så vi kan få ventelisten ned. Søges om mere istid. Mulighed for at leje skøjter for en 

hel sæson ad gangen for dem, som har mærke. Man kan skifte skøjterne, hvis man ændrer 

størrelse. Vil gerne undgå den lange kø til Skøjteudlejningen.  

Dima laver udkast til ny plan/struktur for næste sæson. Økonomiske aspekter gennemgået.  

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.  

2. Godkendelse af referat fra seneste møde. Godkendt. Godkendte referater skal lægges på 

hjemmesiden. 

Opfølgning og status på aftaler fra sidste møde: 

a. Mailadresser: Adgang til gkf@gkf.dk (tovholder Anna). Afventer fortsat adgang til mailportalen 

skal gives alle (tovholder Anna). Mail skal ikke viderestilles fra gkf mail til egen mailadresse. 

b. Uddelegering af adgange til hjemmesiden (tovholder Anna). Hjemmesideudvalg (Bo og 

Jesper L) kan starte med opdateringen af hjemmesiden. Formand skal give de fulde rettigheder 

dertil for at udvalget kan gøre arbejdet (tovholder Anna). 

c. Nøglestatus: (tovholder Anna) sender ny nøgleoversigt til Sportsparken og får nøgle til Nanna. 

Afventer status fra Anna. Nanna mangler nøgle. 

d. D. 14. aug. 22 (Hold-i-hånd-kursus). Tovholder: Sara tjekker is-mulighed og giver besked til 

Anna, som svarer DSU. Sara har givet besked til Anna d. 5. maj at vi har isen. 

e. NTG-samtræning d. 15. okt. 22. Tovholder: Sara tjekker is-mulighed og giver besked til Anna, 

som svarer DSU. Sara har givet besked til Anna d. 5. maj at vi har isen. 

f. Bettinas “oprydningsplan i FL” Medlemmer skal i FL være tilknyttet holdets aktiviteter. Man 

tjekker det hold, man er kontaktperson for. Bettina viste systemet. 

3. Forretningsorden v. Sara (er tidligere udsendt til hele bestyrelsen og kommenteret). Rykkes 

til næste møde. Funskateansvarliges opgaver skal tilføjes. (tovholder Lone og Sara) 

4. Trivsel + Konfliktforebyggelse. Ongoing. Vi har fokus på god trivsel. Der tales om evt. 

problemer i pæn dialog og med gensidig respekt for hinanden. Vi ønsker høj trivsel hos alle vores 

løbere. Bestyrelsen taler med løbere, som ønsker det eller hvor det vurderes nødvendigt.  

5. Sommercamp. Der sendes invitation ud til andre klubber (tovholder Sara).   
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6. Dans og lokalestatus. Ongoing. Nina (EK1) underviser også. Arbejdes på adgang til større 

lokale og spejlvæg, som også vil kunne bruges til off-ice (tovholder Sara, Nina, Bettina).   

7. Træningsplan i relation til økonomi, holdstørrelser og opfyldning af hold samt aldersaspekter 

og flexibilitetsmuligheder for voksne eliteløbere. Ongoing. Samtale med Dima og Julia om dette. 

Trænerne laver træningsplan, når vi har afklaring vedrørende istid. 

8. Kontingent. Fastsættes når træningsplanen er færdig. 

9. Punkter til næste møde. Evaluering af roller indenfor bestyrelsen et par måneder efter 

seneste generalforsamling.   

10. Samarbejde og træningspas på tværs af klubber Ongoing ved Dima (initialt for de ældste M 

løbere, som der er få af) 

11. Årshjul. Rykkes til næste møde.  

12. Funskateansvarlig (Julia træner og Lone/Carina for de administrative ting) (tovholder Sara). 

 

Følgende punkter rykkes/fortsættes/er foreløbigt på til dagsorden på næste bestyrelsesmøde 

(plan 24. maj 22): 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat fra seneste møde (10. maj 22) 

3) Opfølgning på relevante punkter fra seneste referat (mødet d. 10. maj 22) 

4) Mailadgang, adgang til mailportalen, fulde rettigheder til hjemmesiden til udvalg 

5) Formandsskabets beretning 

6) Evaluering af roller indenfor bestyrelsen et par måneder efter seneste generalforsamling.  

7) Trivsel og konfliktforebyggelse 

8) Forretningsorden (inkl. Funskateansvarliges opgaver) 

9) Årshjul 

 


